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  في الحوار خالل من المساءلة تعزيز

 راضي الفلسطينيةاأل

 

  لمحة عن  المشروع

حوارات فلسطينية )اصوات من فلسطين برامج  بث انطلق 

عالم ، من خالل منابر اإل2102عام  أيلولفي  وحر الكالم(

 بهدف  التقليدية )التلفاز والراديو( ووسائل اإلعالم االجتماعية
في  عدد ممكن من الجمهور أكبر لمساهمة في انخراطا

وبين  مل بينهمر وطرح قضاياهم وهمومهم بتفاعل كاالحوا
 .صناع القرار والمسؤولين

 هيئة الهو إنتاج مشترك بين  "أصوات من فلسطين"برنامج 

بي بي سي  تلفزيونو (PBC) إلذاعة الفلسطينيةالعامة ل

 حر"أما برنامج  ،بثه كل ثالثة شهورو انتاجه يتم ،عربي
تلفزيون  محلقتين منه كل شهر من قبل طاق فيتم انتاج "الكالم

فلسطين ويبث اسبوعيا )كل يوم اثنين الساعة الثامنة مساء( 
جمهور متنوع من  هذه البرامج   يشارك في من خالل شاشته. 

الفرصة طرح األسئلة حول  ح لهممتس شخص  01حوالي 

الموجودين في بالنسبة لهم على صناع القرار  المهمةالقضايا 
 .االستوديو

  منهج البحث

، قامت بي بي 2102جريت في عام أالتي بناء على األبحاث 

 مستوى الوطنمسح تمثيلي على جراء إسي  ميديا أكشن ب

تتراوح أعمارهم بين وفلسطينية فلسطيني  0011مكون من 

بحاث هذه األ وتظهر. 2102 أيلول شهر سنة فأكثر في 00

ن في األراضي يالبرنامجفي خراط نسبة المتابعة واالن

توفر البيانات التي تم تحليلها تصورات كما   .الفلسطينية

 ن في موضوع المساءلةيالجمهور حول مدى فعالية البرنامج
عن ، رؤى لتطوير البرامج، على سبيل المثال وكذلك تقديم

طريق التحقيق في القضايا المحلية والوطنية المهمة بالنسبة 
 تبع مدى استخدام الوسائل االعالمية.للمواطنين وت

٪ من السكان البالغين في 0161وهذا يمثل  ،نيامجنلى البرإمشاهدة او االستماع الب وفلسطينية فلسطيني  411,000 قام

 .األراضي الفلسطينية

  ةامج الحواريالبرتناقش  هذه 
الواقع الفلسطيني.  قضايا

"اصوات من فلسطين" يبث من 
خالل تلفزيون واذاعة بي بي سي 
عربي . "حر الكالم" يبث على 
شاشة تلفزيون فلسطين ومن 
 خالل اذاعة صوت فلسطين.

  مساءلةيوفر البرنامجان فرصة ل
وقد لوجه.  صناع القرار وجها  

أظهرت األبحاث التي قامت بها  
انطباعا  بي بي سي ميديا أكشن 

حول هذه لدى الجمهور  ا  ايجابي
أنها تلعب اعتقادهم بالبرامج و

في وضع صناع  هاما   دورا  

 .مساءلةالالقرار في موقع 
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  العامسياق ال

، حيث تحكمها في قضايا الحكممميزة تعتبراألراضي الفلسطينية 
مور من األ الكثيرمحدودة على  سلطة وطنية لديها سيطرة

سكانها. هناك أجزاء من الضفة الغربية تحت سيطرة المرتبطة ب
 ، والبعض اآلخر تحتيةسياسمن ناحية  السلطة الفلسطينية

تحت سيطرة فيقع اإلدارة اإلسرائيلية، أما قطاع غزة  سلطة
ن تعدد السلطات ووجود إحركة المقاومة االسالمية )حماس(. 

مستوى في التأثير على  رئيسيا   سرائيلي يلعب دورا  االحتالل اإل
عوائق تحظر ضافة الى إالحوار العام والمشاركة السياسية. 

أو حتى  التعبيرحرية حرية التنقل وبخصوص على الفلسطينيين 

 .تقال السياسيإمكانية التعرض لالع

على  اموأثره برنامجي حر الكالم وأصوات من فلسطينثير أت
 الفلسطينيين

في  مهما   تظهر النتائج أن البرنامجان الحواريان يلعبان دورا  
اطنين الفلسطينيين توفير منبر للمشاركة المباشرة بين المو

في تحسين والمساهمة  تحت المساءلة همضعوو وصناع القرار
وال بد من التأكيد على أن . تم نقاشهافهمهم للقضايا المهمة التي 

على الوصول إلى اسي عتمد بشكل أسيالمساءلة مفهوم 
موثوق بها، ويعتقد الجمهور أن هذه الو دقيقةالمعلومات ال
 . تالمعلوما هذهبرامج توفر ال

أن القضايا التي تهم الفلسطينيين  ومع ذلك، تظهر البيانات أيضا  

بعض  هناك . وال تزال 2102ما منذ عام  قد تغيرت نوعا  

؛ فقضية الكهرباء ميةاليو فلسطينيينحياة البالقضايا  التي تتعلق 
والماء من القضايا الرئيسية في قطاع غزة، األمر الذي يعكس 

 الخدمات الحكومية في هذه المنطقة. تقديم سوء 

ب كل مية القضايا بالنسبة للمواطنين حسهأهناك اختالفات في 
لى هذه االختالفات عند اختيار إمنطقة، لذا ال بد من النظر 

 مواضيع الحلقات. 

هذه قطاع غزة في  في جمهورال انخراط ل على زيادة العمإن 
جميع الجماهير اتصالها مع  ءعلى بقا سيعمل البرامج  

عالم االجتماعية  كما ان ازدياد استخدام وسائل اإل الفلسطينية.
هامة للتواصل مع الجماهير  في البرامج  يوفر فرصا   بقاءهاو

 .المتنوعة وتوفير منصة إضافية لحرية التعبير

ث التي تقوم بها بي بي سي للمزيد من المعلومات حول االبحا
رجو االطالع على أراضي الفلسطينية، ألكشن في اأميديا 

راضي ث حول قضايا الحكم في األالالبح تقارير موجزة
 الفلسطينية واالعالم على الموقع االلكتروني التالي: 

www.bbcmediaaction.org 

  النتائج الرئيسية

 هذه البرامج  أن أفاد الجمهور  ،بشكل عام

  .ومفيدة محايدةجديرة بالثقة و واريةالح

  هو إن استخدام وسائل االعالم االجتماعية
نسبة  راضي الفلسطينية، لكنعالي في األ

عتبر تمتابعة البرامج من خالل هذا المنبر 
البرامج على  قاموا بمشاهدة. فالغالبية ةقليل

 .تلفزيون فلسطين

 ر من ثالذكور أك قبل يتم متابعة البرنامجان من
نسبة المتابعين من  الرجال حيث أن  –إلناث ا

علما ان عينة الرجال في المسح ٪، 05هي 

 .% من  اجمالي العينة02كانت 

   لى العينة المستهدفة من  إتصل هذه البرامج
جمهور الشباب وصغار السن الذين تتراوح 

 .عاما 20-00أعمارهم بين 

  ن البرنامجين ساهما أ% من الجمهور 32يعتقد

ين فهمهم للقضايا التي تم مناقشتها. في تحس
االنتخابات المحلية،  :هذه القضايا منو

والهجرة، والشباب، وقضايا المساواة بين 
طفال األحداث، والحل أالجنسين، والتعليم، و

ا من العشائري، وعملية السالم، وغيره

 .االقضاي

 يجابي  اإل همانطباع الفلسطيني أبدى الجمهور

٪ 31عام، وأكثر من  حول البرنامجين بشكل

من الجمهور اتفقوا على أن هذه البرامج تلعب 
 في موقعفي وضع صناع القرار  دورا  

 المساءلة.

 قضية االحتالل اإلسرائيلي  نسبة أهمية ازدادت
باعتبارها قضية وطنية للفلسطينيين في كل من 

قارنة مع الضفة الغربية وقطاع غزة م

 .2102االستطالع األول في عام 

 الفلسطينيون في الضفة الغربية عن فهمهم   عّبر
في البرامج التي تم عرضها مناقشة والتقارير لل

وذلك بنسبة أكبر من  حيانفي كثير من األ

 .في قطاع غزةالجمهور 

 خرى هناك بعض االختالفات من منطقة أل
لنقاش والتقارير في البرامج حول ارتباط  ا

ي الجمهور فيعتقد لواقع الفلسطيني، حيث با
عكس تالنقاش طبيعة التقارير و هذه نأغزة  

 .الضفة فيالجمهور بنسبة أقل من واقعهم 
 

 

tel:%2B44%20%280%2920%208008%200001
tel:%2B44%20%280%2920%208008%205970
mailto:media.action@bbc.co.uk
http://www.bbcmediaaction.org/
http://www.bbcmediaaction.org/

